
 صالة الجمعة -الصالة
 اغتسال المرأة يوم الجمعة، والسور المستحب قراءتها في هذا اليوم

 
قبل صالة الجمعة ، أم عليها أن تصلي أن تغتسل وأن تتطيب ة هل يجوز للمرأ : السؤال

 كباقي األيام؟ وأي سور القرآن تستحب قراءتها في يوم الجمعة؟ 
, فإذا كان الغسل لليوم كما (1) الغسل ليوم الجمعة جاءت فيه النصوص الكثيرة :الجواب

الجمعة، وعلى من  ألنها تشارك في اليوم ولو لم تصليقول أهل الظاهر, فعلى المرأة أن تغتسل؛ 
ذا كان هذا لم يغتسل قبل صالة الجمعة أن يغتسل بعد صالة الجمعة,  إذا كان الغسل لليوم، وا 

ذا صلى فات وقته.الغسل للصال  ة فيبقى وقته قبل الصالة, وا 
وال تجب عليها الجمعة, فإنها حينئذ ال يشرع في حقها الغسل  غير مطالبةوالمرأة باعتبار أنها 

 الغسل خاص بمن يحضر الجمعة ويطالب بها.فللجمعة, وليست من أهلها, 
 ماذا تقرأ يوم الجمعة من سور القرآن؟و 

ام "الجمعة والمنافقون", و"سبح والغاشية", وأما بالنسبة لها وهي تصلي في صالة الجمعة يقرأ اإلم
أنه فقد جاء في قراءتها يوم الجمعة صالة ظهر تقرأ ما تيسر من القرآن, وتنتبه لسورة الكهف؛ 

نه جمع من أهل العلم؛ وهو ، (2) يسطع له نور للجمعة األخرى  حديث مقبول عند أهل العلم، َحسَّ
 .(3)فلذا يحرص عليها

                                                 

غسل »: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: -رضي هللا عنه -منها ما أخرجه البخاري يف صحيحه  عن أيب سعيد اخلدري (1)
أيب داود يف سننه: عن  أوس بن أوس الثقفي قال: مسعت رسول  ما أخرجه و   .(2/3(، )978،)«يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم
من غسل يوم اجلمعة واغتسل، مث بكر وابتكر، ومشى ومل يركب، ودان من اإلمام فاستمع ومل يلغ  »هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 ( .83/ 1(، )343)«كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها
إن من قرأ سورة الكهف »عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: درك املستأخرج احلاكم يف  (2)

 (.2/388(، )3382"،  )هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه «اء له من النور ما بني اجلمعتنييوم اجلمعة أض
 .11/8/1431( برانمج فتاوى نور على الدرب، احللقة السادسة، 3)

 


